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Ensi vuonna Klubimme täyttää kunnioitetta-
vat 120 vuotta. Vuonna 1891 arvon edeltäjämme
- monenmoisten kulttuuristen, kielellisten ja
valtiollisten virtausten keskellä - tunsivat sydä-
messään, että nyt on aika ja tilaus synnyttää foo-
rumi, jossa suomeksi ajattelevat ja puhuvat ih-
miset voivat “vaalia suomalaista kulttuuria, suo-
malaiskansallisia perinteitä ja suomen kieltä,
antaa jäsenilleen tilaisuus kehittävään keski-
näiseen kanssakäymiseen suomalaiskansallises-
sa hengessä sekä toimia suomalaisuuden hyväk-
si ylläpitämällä isänmaallisten, sivistyksellis-
ten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysy-
mysten harrastusta”. Tämän päivän säännöin
sanottuna.  

Tuolloin 1800-luvun lopussa Klubin perusta-
misessa kyse oli vahvasti paikallisesti suomen-
mielisen blokin eheyttämisestä ja tarpeesta löy-
tää foorumi yhteisten asioiden valmistelulle
eli vaali- ja muulle junttaukselle. Mutta kyse oli
myös reaktiosta ruotsinkielis-liberaaliin valta-
virtaan ja ajankohdan huomioiden myös reak-
tiosta oraalla olevaan keisarikunnan valtakun-
nallistamispolitiikkaan, jonka tuloksia oli tuol-
loin jo nähty eteläisissä naapurimaissa.  Ensim-
mäinen sortokausi oli näköetäisyydellä.

Klubin syntyaikoihin eli vahvasti fennomania-
na tunnettu suomen kielen käyttöä edistävä ajat-
telu ja taiteissa karelianismina tunnettu kan-
sallisromanttinen virtaus, jotka nekin antoivat
ravintoainetta Klubin perustamiselle. Suoma-
laisuusmies A. I. Arwidsson mallinsi jo 1800-
luvun alkupuolella, että “ruotsalaisia emme ole,
venäläisiksi emme halua tulla, olkaamme siis
suomalaisia”. 

Tätä ennen suomalaisuutta oli “nostettu pys-
tyyn” jo pari sataa vuotta. Suomalaisuusmies Da-
niel Juslenius esitti vuonna 1700 teoksessaan
“Aboa Vetus et Nova” antiikin Rooman ja Krei-
kan sivistysten olevan lähtöisin Suomesta. Hän-
tä pidetään ensimmäisenä fennofiilinä. 

Ajan kulussa Jusleniusta seuraa historiakir-
joistamme tuttu rivistö: Porthan, Linsen, Berg-
bom, Arwidsson, Ehrström, Runeberg, Castren,
Snellman, Topelius, Lönnrot... Heillä kaikilla -
olkoonkin, että joka miehellä on kovin ei-suo-
menkieliseltä kalskahtava nimi - on merkittävä
sijansa suomalaisuuden ja suomen kielen edis-
tämisessä siihen asemaan, missä se on nyt.  Ins-
titutionaalisista toimijoista tärkein on 1831 pe-
rustettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, jo-
ka muotoutui todelliseksi “kansallishengen kas-
vukeskukseksi”. 

Muistakaamme myös Kustaa Mauri Armfelt,
joka vuonna 1810 virkakirjeessään “Nöyrä se-
lonteko Suomen oloista” kirjoitti keisarille, et-
tä “rauhamme ja menestyksemme riippuu siitä,
että me rehellisesti ja täydellisesti muutumme
suomalaisiksi”. Suomalaisuus oli Armfeltille ta-
voite, jota kohti voitiin ja tuli pyrkiä. Historioit-
sija Päiviö Tommila pitää Armfeltia ensimmäi-
senä suomalaisuusohjelman laatijana. 

Tampere on historian juoksussa usein asettu-
nut eturintamaan erilaisissa maassa toteutuvis-
sa kansallisissa ja myöhemmin myös kansain-
välisissä pyrkimyksissä. Klubin syntyvaiheisiin
ajoittuvissa kielitaisteluissa Tamperetta maan
suomalaisimpana isona kaupunkina seurattiin
tarkkaan. Tampereen suomalaisten voitot ja tap-
piot olivat voittoja ja tappioita koko maassa.

Muutama vuosikymmen myöhemmin Tampe-
re oli jälleen eturintamassa. Tampereen tais-
telut ratkaisivat suunnan, johon maata lähdet-
tiin viemään Vapaussodan vaiettua.  

Nykypäivästä ovat tunnettuja tamperelaiset
Nokia-sukuiset “ykköset”.

Mutta kiittäkäämme Klubistamme herroja Id-
man, Åkerlund, Jernberg, Kupiainen, Selin, Wil-
jakainen, Huikarinen, Hiekka ja Poutiainen. He
olivat mukana Tampereen Suomalaisen Klubin
ensimmäisessä johtokunnassa. Osa heistä on tä-
nä päivänä kuvana Marskin salin seinällä. 

Pääkirjoitus TIMO TULOSMAA, KLUBIN ESIMIES

Juuriensa
kautta se
puukin kasvaa
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Puutarhakatu 13,
33210 Tampere, (03) 212 3150
www.tampereensuomalainenklubi.fi

KKlluubbiinn  jjoohhttookkuunnttaa
• Johtokunnan puheenjohtaja

Vuorineuvos Kari Neilimo
kari.neilimo(at)kolumbus.fi

• Johtokunnan varapuheenjoht.
Maakuntaneuvos
Matti Hokkanen
matti.hokkanen(at)kotiportti.fi

• Klubin esimies
Hallintotieteiden maisteri
Timo Tulosmaa
timo.tulosmaa(at)sci.fi

• Klubin varaesimies
Ylimetsänhoitaja
Markku Rauhalahti
rauhalahti(at)kolumbus.fi

• Johtokunnan muut jäsenet
Konsuli Kristiina Jaatinen
Tekniikan tohtori Matti Kataja
Kuvaaja Rauno Pulli
Hallintotieteiden tohtori
Pasi-Heikki Rannisto
Kauppatieteiden maisteri
Vesa Rinkinen

• Johtokunnan sihteeri
Apulaisjohtaja Piritta Laurila
piritta.laurila(at)rautasoini.fi
0207 288 557

HHaarrrraassttuusskkeerrhhoojjeenn
ppuuhheeeennjjoohhttaajjaatt
• Biljardikerho

Rauno Pulli
rauno.pulli(at)elisanet.fi

• Golfkerho
Veijo Sinkkonen
veijo.sinkkonen(at)pp.inet.fi

• Keskiviikkokerho
Seppo Leskinen
sepe1(at)elisanet.fi

• Kirjanmerkki
Inkeri Haarla-Kettunen
inkeri.haarla-kettunen(at)
pp.inet.fi

• Klubinaiset
Kristiina Jaatinen
Kristiina.Jaatinen(at)
tampereenkauppakamari.fi

• Ruutiukot
Vesa Rinkinen
rinkiset(at)kotiposti.net
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• Informaatioteknologiatyöryhmä

Matti Kataja
matti.kataja(at)iki.fi

• Jäsentyöryhmä
Jyrki Pentinlehto
jyrki.pentinlehto(at)ttt.fi

• Ohjelmatyöryhmä
Timo Tulosmaa
timo.tulosmaa(at)sci.fi

• Taloustyöryhmä
Matti Hokkanen
matti.hokkanen(at)kotiportti.fi

• Tiedotustyöryhmä
Markku Rauhalahti
rauhalahti(at)kolumbus.fi

JJäässeennkkiirrjjuurrii
Emeritus rehtori
Seppo Lehtinen
044-377 3870
susisepe(at)gmail.com

KKlluubbiinn  iissäännnnööiittssiijjää
Isännöitsijä Ilkka Jarmas
0400 630 807
jarmas(at)tamis.fi

RRaavviinnttoollaa
Ravintoloitsijat
Seija ja Matti Karppanen
(03)212 3150, 0500-733 642
tilaukset(at)
ravintolasuomalainenklubi.fi

Tampereen
Suomalainen Klubi r.y.

Lounas- ja tilausravintola Tampereen Suomalainen Klubi

Ravintoloitsijat Seija ja Matti Karppanen
Puutarhakatu 13 • 33210 Tampere

Puh. (03) 212 3150 • Faksi (03) 212 3151 • Gsm 0500 733 642
tilaukset@ravintolasuomalainenklubi.fi  

www.ravintolasuomalainenklubi.fi 

Ravintola Tampereen 
Suomalaiseen Klubi palvelee 
kaikissa ravintola- ja catering-
 asioissa. Tilamme sopivat isoille 
 ja pienille ryhmille.

Lounaspöytämme on katettuna 
arkisin kello 11-14. 
Kysy myös kabinettilounasta.

Klubi täyttää 120 vuotta 2011
Juhlavuoden kunniaksi ravintolamme tarjoaa 8.11.2010 
lähtien juhlaviinin klubin jäsenille hintaan 20 €/pullo 
(norm. 30 €/pullo). Tarjous on voimassa vuoden 2010 loppuun.

Itsenäisyyspäivälounas 6.12. klo 13
Varmista seurueellesi paikat klubiravintolan perinteisestä 
itsenäisyyspäivän kattauksesta ja tee pöytävarauksesi jo nyt!

Pikkujouluaika lähestyy
Vietä tunnelmalliset pikkujoulut klubilla. Pikkujouluajan 
varauksia otetaan jo vastaan.  

Tammi-helmikuussa herkutellaan blineillä!
Klubin perinteiset, rapean herkulliset blinit maistuvat 

talvipakkasella. Kyytipojaksi vaikkapa Marskin ryyppy. 

Tervetuloa herkuttelemaan!
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Pirkanmaan maakuntaa kohti tu-
levaisuutta navigoi elokuun alus-
sa paikkansa työpöydän ääressä
ottanut maakuntajohtaja Esa Hal-
me. Halme on maakuntaomistau-
tunut arkkitehti, joka tätä ennen
on johtanut Päijät-Hämettä, Itä-
Uuttamaata, Vaasan seutua ja yk-
sityistä arkkitehtitoimistoa. Hal-
me näkee Pirkanmaan Suomen
ykkösmaakuntana, josta on löyty-
nyt ja löytyy drivea pitämään hal-
lussa tutkimustoiminnan ja osaa-
misen johtopaikkaa.

“Pirkanmaa on
alisuorittaja”

Johtoasemastaan ja kovista, in-
nostavista suoriteluvuistaan huo-
limatta Pirkanmaa on tässä päi-
vässä kuitenkin alisuorittaja, jon-
ka tulee viiveettä sopia siitä, et-
tä eri toimijat omilla saroillaan
ymmärtävät toisensa ja tavoitte-
levat sovittuja asioita. Olkoonkin,
että puhuvat niistä hiukan eri kie-
lellä. Elinkeinoelämän tulee pet-
rata työvoiman käyttöä, innovaa-
tiopolitiikka ei realisoidu riittä-
vän nopeasti, julkisissa rakenteis-
sa on turhaa tuottavuusvajetta ja
ympärillämme on käyttämättö-
miä mahdollisuuksia. Syitä ali-
suorituksiin voi hakea edeltäväs-
tä lamasta.

“Vähennämme kitkaa”, sitee-
raa Halme ruotsalaisen laakeri-
valmistajan mainostekstiä. Osaa-
misalueiden rajapintojen kärki-
aloilla tulee pelata yhteen. Insti-
tuutioiden, kuten yliopistojen, jul-
kisten rakenteiden ja tukiraken-
teiden pitää voida toimia juoheas-
ti toistensa kanssa ilman tulok-
sentekoa jarruttavia tekijöitä.

Isoa moitittavaa ei ole nytkään,
mutta omanlaistansa järjestelmä-
kitkaa helposti syntyy, kun toimi-
joiden kesken. Kuitenkin: Kun
lähdetään hyvältä tasolta, kitkan
näkeminen ei ole moite vaan
enemmänkin merkki siitä, että
tarkkailu pelaa. Tässäkin pätee
sanonta, että ei pidä keskittyä
ratkomaan ongelmia vaan mah-
dollisuuksia. Ei pidä keskittyä
hoitamaan niitä asioita, jotka hoi-
tuvat muutenkin.

“Innovaatiopolitii-
kan muunnuttava
ripeästi rahaksi”
eli hyvinvoinnik-
si”

Pirkanmaalla - niin kuin muual-
lakin - tulee olla rakenteita, joil-
la nurkissa lymyävä luovuus saa-

daan päivän valoon. Luovuus ei
synny käskemällä eikä se helpos-
ti tule esiin arjessa, mutta sen nä-
kyviin tuloa suosivia tilanteita
pystytään tekemään. Luovuutta
on joka paikassa, niin kampaajal-
la kuin korkean teknologian yri-
tyksessä tai tutkimuslaitoksessa-
kin.

Innovaatio-käsitettä valottaa
sen luonne: Innovaation vasta-
kohta on imitaatio. Ja imitaation
synonyymi on benchmarking.
Imitaatio on hyvä keino tavoite-
tason saavuttamiseen, mutta joh-
tajuuteen tarvitaan luovuutta.
Luovuus synnyttää erilaisuutta,
mutta ihmisillä ja yrityksillä on
oikeus erilaisuuteen.

Tutkimus- ja kehitystasomme
6.6 % bkt:stä on sinänsä korkeim-
malla tasolla. Pohjois-Pohjan-
maalla, lähinnä Oulussa, se on 8.2
% ja Uudellamaalla 3.9 %. Se, et-
tä politiikka ei realisoidu riittä-
vän nopeasti, ei ole kummajai-
nen. Sama tilanne tuppaa ole-
maan kaikkialla, missä on kor-
kean tason yliopistoja. Mutta pa-
rantamisen varaa on.

Maksajalla on oikeus tuotta-
vimpaan julkiseen hallintoon. Jos
emme ole tuottavimpia, voidaan
katsoa osan rahoista “menevän
kintuille”. Sairaanhoitopiirillä on
iso talous. Vertailulaskelmissa

Näin Tampere ja Pirkanmaa vie
Tuoreimman laman jäljiltä tiedämme, että esim. täkäläistä teknologiateolli-
suutta rassattiin peräti 30 % alaspäin. Lisäksi vanhankin laman jäljiltä työl-
lisyys on ollut ongelmissa koko parikymmenvuotisen jakson ajan. Näin sy-
västä kuopasta nousu ei ole läpihuutojuttu etenkin, kun jatkoon ennustetaan
hitaan kasvun kautta.
Pirkanmaalla on onneksi useita vaikuttajia, jotka puolestamme miettivät, mi-
ten se nousu tehdään. Jututimme kolmea energistä johtajaa: Pirkanmaan
Liiton tuoretta maakuntajohtajaa Esa Halmetta, Elinkeino- ja kehitysyhtiö
Tredea Oy:n toimitusjohtajaa Ari Tuulentietä ja pirkanmaalaista kansanedus-
tajaa Harri Jaskaria.

Nurkissa lymyävä luovuus eli miten
Pirkanmaa viedään tulevaisuuteen?

Esa Halme
Syntynyt Lahdessa 1958. Työura:
VTT maankäytön laboratorio, tut-
kija; Vaasan läänin seutukaavaliit-
to, suunnittelupäällikkö; Insinöö-
ri- ja arkkitehtitoimisto Plan-Ark
Oy, toimitusjohtaja; Itä-Uuden-
maan maakuntajohtaja; Päijät-Hä-
meen maakuntajohtaja; Pirkan-
maan maakuntajohtaja.

PPeerrhhee:: Puoliso ja kolme lasta.
AAssuuuu:: Tampereella ja Hollolassa.
HHaarrrraassttaaaa:: Matkailua
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emme ole johtajia. Ammattikor-
keakoulutuksessa meidän tulisi
sijaita valtakunnan kärkikymme-
nikössä. Maakunnan liiton tulee
saada 1,5 -kertainen hyöty sijoi-
tetusta rahasta. Kuntien yhteis-
työssä ylipäänsä olemme maan
puolivälin alapuolella ns. Paras-
mittareilla katsottuna.

Pirkanmaalla on kotimaan
puitteissa kiinnostavia sähköisen
kehitystyön hankkeita, mutta eu-
rooppalaisittain emme ole miten-
kään kiinnostavalla tasolla.
eTampere oli loistava esimerkki
tien näyttämisestä. Se oli hyvä
perusta, mutta sen eteenpäin ke-
hittämisessä on todella paljon
työtä. Julkisten palvelujen hin-
noittelun läpinäkyvyydessä olem-
me korrektilla tasolla. Tulee
muistaa: “Pitää olla tuottavin,
muuten syödään liikaa yhteisiä
varoja.”

“Pirkanmaa
kirjaa yhteisen
tahdon maan-
käytön suunnitte-
lussa.”

Ei ole vaikea havaita, että täkä-
läisillä toimijoilla kärjet osoitta-
vat vississä määrin eri suuntiin.
Tampereen kaupunki, kehitysyh-
tiö Tredea, Pirkanmaan liitto, yli-

opistot, elinkeinoelämä... En ole
huomannut konflikteja, mutta yh-
teisiä tavoitteita ei ole selkeästi
kirjattu yhteiseksi tahdoksi. Lu-
paukseni onkin, että Pirkanmaan
liitto tulee dynaamisessa etuno-
jassa kirjaamaan noita yhteisiä
tavoitteita maankäytön suunni-
telmaan. Varmistetaan, että jul-
kisella kentällä ja elinkeinoelä-
mässä on sama käsitys asioista.

“Verkossa pitää olla solmuja ja
silmiä ja verkon tulee olla iso”.
Pirkanmaan pitää olla yrityskiin-
nostava, tutkimuskiinnostava ja
sillä tulee olla mahdollisimman
laaja kansainvälinen kontaktipin-
ta. Pirkanmaalla tulee olla kyt-
keytyvyyttä. Näin rakentuu verk-
ko.

Kun kalastamme tämän päivän
maailmassa, silloin eivät kilpai-
le yksittäiset yritykset tai toimi-
jat vaan verkot. Siksi tarvitsem-
me kiinnostavuutta, oikeita kyt-
köksiä ja siksi meidän tulee viih-
tyä muutoksessa. Aina ei itseis-
arvoisesti tarvitse etsiä kytkök-
siä mahdollisimman kaukaa,
vaan niitä voi löytyä myös lähem-
pää esim. Itämeren piirissä.

Tampereen Suomalainen Klu-
bi toivottaa uudelle maakunta-
johtajalle menestystä haasteelli-
sessa työssään.

� Teksti TTiimmoo  TTuulloossmmaaaa
� Kuvat PPiirrkkaannmmaaaann  LLiiiittttoo

rkanmaa viedään tulevaisuuteen

Toimitus-
johtaja
Ari Tuulentie,
Tredea Oy

Tampereen kaupunki ympärillä
olevine naapureineen yhdistivät
elinkeinopalvelunsa vuoden 2009
alusta Elinkeino- ja kehitysyhtiö
Tredea Oy:ksi. Sen ydintehtävät
ovat toimialueensa yritysten sijoit-
tumispalvelut, seutumarkkinoin-
ti, kansainvälistymispalvelut, mat-
kailu ja yrityskehitys. Tredea Oy:tä
johtaa Ari Tuulentie.

Aiemmin kuntakohtaisten pal-
velujen yhdistämisellä tähdätään
runsaat 360 000 asukasta käsit-

tävän Tampereen seudun elinkei-
nopalvelujen käytännön yhteis-
työn rakentamiseen ja tehostami-
seen, tavoitteiden yhdensuuntais-
tamiseen sekä kotipesän kotimai-
sen ja kansainvälisen näkyvyyden
ja tunnettuisuuden parantami-
seen. Tredean alueeseen kuuluu
lähes 75 % Pirkanmaan asukkais-
ta.

- Alueen teknologiateollisuuden
30 % sukellus viime lamassa oli
ja on iso ongelma, huokaa Tredean

Tredea oy
– Tampereen seudun
menestyksen tekijä
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Pirkanmaa on viime vuosikymme-
ninä pystynyt menestymään, kos-
ka meillä on ollut yhteinen stra-
tegia, vahva tahto ja kyky yhteis-
työhön. Tuloksia on syntynyt. Vie-
lä muutama vuosikymmen sitten
Turun ja Tampereen väkiluvut
kasvoivat rinta rinnan, mutta ny-
kyisin Tampereella on jo 40 000
asukasta enemmän kuin Turussa.
Usein Turun hitaampaa väkiluvun
kasvua perustellaan yhteistyön
puutteella alueen sisällä.

Meillä on ollut myös uskallus-
ta tarttua uusiin asioihin. Juuri
50 vuotta täyttänyt Tampereen yli-
opisto saatiin Tampereelle 1960-
luvulla ainoastaan määrätietoi-
sen edunvalvonnan tuloksena.
Ratkaisevassa äänestyksessä ko-
kouksen puheenjohtajan ääni rat-
kaisi yhteiskunnallisen korkea-
koulun siirron Helsingistä Tam-
pereelle. 

Samanaikaisesti kuusikymmen-
luvulla esimerkiksi Pori ei halun-
nut yliopistoa kaupunkiinsa ja tu-
lokset ovat nähtävissä. Tampere
ja Pirkanmaa olisivat aivan jotain
muuta ilman Tampereen yliopis-
toa ja muutamaa vuotta myöhem-
min perustettua Tampereen tek-
nillistä yliopistoa.

Mitä sitten ovat ne tulevaisuu-
den suuret asiat, joihin on tarrau-
duttava kiinni jo tänään? Suuria
megatrendejä ovat aito maapallo-
istuminen, ilmastonmuutos ja ym-
päristökysymykset. Nykyinen glo-
baali business edellyttää hyvää
saavutettavuutta, miellyttävää ja
reilua yritysilmastoa mistä pon-
nistaa, hyvää ja virikkeellistä asu-
misympäristöä, puhdasta luontoa
ja mahdollisuuksia huippukoulu-
tukseen.

Kansanedustaja
Harri Jaskari

toimitusjohtaja Tuulentie. Konei-
den ja laitteiden rakentaminen ei
ole päässyt sellaiseen nousuun,
mitä julkisten palvelujen ylläpito
edellyttää ja jonka imuun moni
muu toimiala on jo päässyt. Ei ole
vaikea ajatella, että julkisen ta-
louden tulopohja on rapautumas-
sa. Kaiken kaikkiaan näkymät voi-
sivat olla paremmat.

- Vaikka teknologiateollisuuden
tilalle haetaan uusia toimialoja -
matkailu ja luovat alat - on niiden
tuoma plussa ”hyttysen ininää
korvissani” verrattuna teknolo-
gian pudotukseen, sanoo Tuulen-
tie.  Kaikki kunnia toki näille
uusille toimialoille. Niitä tarvi-
taan. Vuoden 2008 alusta vuoden
2009 alkuun, kun lähes kaikki toi-
mialat kaupunkiseudulla olivat
roimasti miinuksella, vain yksityi-
set hyvinvointipalvelut ja muut
palvelut pitivät nokkaansa pinnan
yläpuolella, nekin varsin vaatimat-
tomalla 1,5-2,0 %:n kasvulla. Sil-
lä kasvulla ei korvata isojen tuo-
tantolaitosten negatiivista kehi-
tystä. Positiivista toki on, että työt-
tömyys on jo, vaikka onkin edel-
leen sietämättömän korkealla ta-
solla, näyttänyt positiivista kehi-
tystä 15.2 %:sta 14.2 %:iin.

Miksi Tredea?

Toimitusjohtaja Tuulentie kiteyt-
tää, että nyt vajaan kahden vuo-
den toiminnan jälkeen, on vaikea
kuvitella tilannetta, että Trede-
aa ei olisi.  

- Aiemmin kuntien erilliset elin-
keinopolitiikat on tuotu saman sa-
teenvarjon alle. Seutu on yhtenäi-
nen ja avoimesti yksimielinen toi-
missaan. Yksi ei puhu asiasta yh-
dellä tavalla ja toinen samasta
asiasta toisella tavalla. On toki
asioita, joissa kuntarajat yhä tun-
tuvat, mutta niihin ei pidä juut-
tua. Isoa asiaa pitää viedä eteen-
päin. Siitä löytyy menestys!

- Tredean ulkoisessa johtoryh-
mässä on alueen tuntevia kaverei-
ta, jotka pystyvät ajattelemaan
”ylikunnallisesti” ja viemään esim.
sijaintikuntapäätöksiä sillä poh-
jalla eteenpäin. He tuntevat kau-
punkiseudun kuntien resurssit.
Tredeaan on koottu tällä hetkellä
– Go Tampere-matkailuyhtiön tul-
tua mukaan – jo nelisenkymmen-

tä elinkeinokehittämisen ja mat-
kailun ammattilaista. Markkinoin-
tia, yrityspalveluja, lentomatkai-
luhankkeita, logistiikkahankkei-
ta, matkailuhankkeita, EU-yhteyk-
siä, kehitysprojekteja jne. On ilo
olla tämän porukan johdossa. Us-
kon, että jälkeä myös syntyy, sa-
noo Tuulentie.

- Kaikesta tästä myönteisestä
rakenneuudistuksesta huolimat-
ta on helppo sanoa, että ”olemme
edelleen kovin pieni ja vaatima-
ton pelikumppani kansainvälisil-
lä areenoilla”. Mutta jokainen
porskuttaa niillä eväillä, joita Luo-
ja on suonut.  

Kaupunkiseudun
elinkeinopolitiikan
strategiset paino-
pistealueet
Suoritetun kehitysanalyysin pe-
rusteella Tredea on kiinnittänyt
alueensa elinkeinopolitiikan pai-
nopisteet: 1) uudistumiseen ja
kansainvälistymiseen, 2) osaavan
työvoiman saatavuuteen, 3) ve-
tovoimaisen elinympäristön ai-
kaansaamiseen ja ylläpitoon sekä
4) onnistuneeseen maapolitiik-
kaan ja logistiikkaan.

- Monen tasoisen koulutuksen
sijaintipaikkakuntana osaavan
työvoiman volyymiasiat ovat Tam-
pereen seudulla kunnossa, toteaa
Tuulentie. Koko kouluttajakirjon,
korkeinta tasoa ehkä lukuunotta-
matta, tulee kuitenkin analysoida
tarkkaan tuotoksensa toimiala-
jakautuma, jotta koulutuksesta
saadaan kaikki irti. Se on niin tu-
levien työnantajien kuin opiskeli-
joidenkin etu.

- Osakaskuntien maapolitiikka,
jonka kuntoonpano on jokaisen
yksittäisen kunnan privaattiasia,
kuuluu logistiikan ohella ns. pe-
rusasioihin, joiden yksinkertaises-
ti tulee olla kunnossa. Nyt näin
ei näin ole. Yritysten lokalisaatio-
odotuksiin suhtaudutaan aika
usein liian keveästi. Sijoittumis-
paikkaa etsivän yrityksen näkö-
kulmasta siinä tilanteessa on ole-
massa se hyvä puoli, että alueita
on muitakin kuin Tampereen seu-
tu. 

Mutta Tredeaa harmittaa. Uu-

distuminen on hidas prosessi,
kansainvälistymisen tiellä yrityk-
semme vaativat ystävällistä mut-
ta määrätietoista potkintaa taka-
listolle. Tampereen seudun ympä-
ristöllinen vetovoima tunnetaan.
Tampere on useita kertoja valit-
tu maan parhaaksi kaupunkiym-
päristöksi, joskin sen ulosmittaa-
minen työpaikkoina voisi olla pa-
remmalla mallilla. Iso ongelma
maapolitiikan hoidossa on kun-
tien kaavoitusmonopoli. Kunnilla
ei näytä tällä hetkellä olevan ra-
haa kaavoituksen tekemiseen.
Kannattaisikin ehdottomasti har-
kita kaavan laadinnan ja toteutuk-
sen ulkoistamista, koska yritysten
sijaintipaikkatarpeet eivät nouda-
ta kuntien taloudellisen toimin-
nan syklejä. Yksityinen raha toisi
maapolitiikkaan tehoa.

Miten Tampereen
seutu viedään
tulevaisuuteen?
Ari Tuulentie ravistelisi kunnal-
lisia rakenteita, toisi yksityistä toi-
meliaisuutta perinteisen kunta-
hallinnon tontille. On hienoa, et-
tä kunnat ovat omaksuneet toimi-
alaprofiloitumisen idean: Lem-
päälässä on logistiikkaa, Pirkka-
lassa autokauppaa. Syntyy erikois-
tuneita osaamiskeskuksia.  

Osaavasta työvoimasta tulee pi-
tää kiinni hampaat irvessä. Tam-
pereen seudulla on upeita tekni-
sen, taloudellisen ja humanistisen
alan oppilaitoksia. Tarvitaan myös
sujuvat ilma- ja maaliikenneyhtey-
det. Tampere-Pirkkalan kentältä
on yhteydet jo varsin monelle
manner-Euroopan kentälle. Ne
terminaalipalvelut pitää vain saa-
da kuntoon.

Mutta Ari Tuulentie ravistelisi
myös yritysten ajattelua: Sen li-
säksi, että ollaan jalat tukevasti
tässä arjessa, tarvitaan lisää en-
nakoivuutta, kokeilevuutta, kan-
sainvälistymistä. Tämä siksi, et-
teivät pääkonttorien perässä sivu-
konttoritkin valu pääkaupunki-
seudulle. Tai Kiinaan.

� Teksti AArrii  TTuuuulleennttiieenn
eessiitteellmmäänn  ppoohhjjaallttaa
TTiimmoo  TTuulloossmmaaaa

� Kuvat: TTrreeddeeaa  OOyy
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ansanedustaja
arri Jaskari

Mikä olisi nyt suuri Pir-
kanmaan tarina, joka yh-
distäisi maakuntamme
globaaleihin ajankohtai-
siin painopisteisiin?

Vahvan koulutuksen ja erinomai-
sen elinympäristön lisäksi tarvit-
semme koko ajan parempaa saa-
vutettavuutta. Pirkanmaalta on
päästävä maailmalle ja maailmal-
ta meille – siinä lähivuosien yksi
merkittävimmistä missioista. 

Seuraavaan hallitusohjelmaa
olisi tärkeä saada kirjaus, että nel-
jän vuoden sisällä junalla pääsee
tunnissa Tampereelta Helsinkiin
ja toivottavasti vielä nopeammin
takaisin Tampereelle. Nykyisin yli
5 000 pirkanmaalaisen pääkau-
punkiseudulle suuntautuva päivit-
täinen työmatka lyhenisi yli tun-
nin. Samalla Pirkanmaa kiinnit-
tyisi yhä kiinteämmin pääkaupun-
kiseudun kasvun imuun. Uskon,
että Suomen ensimmäiseen luoti-
junahankkeeseen saadaan mu-
kaan myös pääkaupunkiseudun ja
Kanta-Hämeen toimijat.

Toiseksi voisimme integroida lä-
hes koko Pirkanmaan Tampereen
kaupunkiseudun positiiviseen ke-
hitykseen nopeiden raideliiken-
neyhteyksien avulla. Pirkanmaa
olisi aivan ideaali paikka tehdä

raideliikenteessä asioita uudella
tavalla koko Suomessa. Länteen
raiteet saavuttavat nopeasti No-
kian ja Sastamalan, pohjoiseen
Ylöjärven ja siitä eteenpäin aina
Parkanoon saakka, itään Kangas-
alan, Oriveden ja Mänttä-Vilppu-
lan ja etelään Lempäälän ja
Akaan. Muut Pirkanmaan kunnat
voisivat liittyä logistiseen ketjuun
hyvien tieyhteyksien avulla.

Kolmanneksi meidän on pidet-
tävä huolta lentoliikenteestämme.
Mikäli valtio ottaa rahapulassaan
ja poliittisissa valinnoissaan len-
tokentän osalta takakenoa, mei-
dän on otettava vahva etukeno.
Ehdotankin, että toimimme sa-
malla tavalla kuin aikanaan len-
tokentän ykkösterminaalin osal-
ta. Pirkanmaa päättää korjata kak-
kosterminaalin säädylliseen kun-
toon yhdessä Finnavian kanssa ja
vaadimme rahat valtiolta jälkikä-
teen. 

Maakuntamme kehittäminen
on yhteinen asia ja nyt kysytään
taas yhtenäisyyden perään. Ku-
kaan ei voi tässä yhteydessä jäädä
sivustaseuraajan rooliin. On pal-
jon helpompi ajaa hankkeita
eteenpäin eduskunnassa, mikäli
voi sanoa, että kotimaakunnassa
asiaan uskotaan yhtenäisesti – ja
ollaan myös itse valmiita siihen
panostamaan.

Pirkanmaan
seuraavat
menestysaskeleet
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Tampere Tunnetuksi ry
kutsui kukkaispormes-
tariksi 2010 ooppera-
laulaja Jaakko Ryhä-
sen, syntyperäisen tam-
perelaisen, maailmalla
paljon matkanneen ja
esiintyneen, mutta koti-
kaupunkiinsa aina pa-
lanneen taiteilijan.

Kukkaisviikot järjestää Tampere
Tunnetuksi ry. Yhdistyksen tarkoi-
tuksena on Tampereen ja tampere-
laisen elinkeinoelämän tunnetuk-
si tekeminen ja kaupungin keskus-
tan elävöittäminen ja vilkkaana
kauppakeskittymänä säilyttämi-
nen. Kukkaispormestariperinne on
saanut alkunsa vuonna 1984, jol-
loin Kukkaisviikot järjestettiin en-
simmäisen kerran. Kaikki kukkais-
pormestarit ovat omalla alallaan
arvostettuja ja tunnettuja tampe-
relaisia. 

Tampereen Kukkaispormestari

Kukkaispormestari Jaakko Ryhäsen rinnalla Kukkaistyttö Iina
Olkkonen. Kuva: Tampere Tunnetuksi ry.

Technopolis Oyj on tie-
tointensiivisten yritys-
ten ja yhteisöjen toimin-
taympäristöihin ja pal-
veluihin erikoistunut
pörssiyritys. Sen palve-
lukokonaisuudessa yh-
distyvät yritys- ja kehi-
tyspalvelut  sekä nyky-
aikaiset toimitilat. 

Tänä päivänä Technopolis toimii
Tampereella kolmella kampuk-
sella – Hermiassa, Finnmedillä
ja keskustassa. Hermia on yksi
Suomen vanhimmista teknologia-
keskuksista. Technopolis Yliopis-
tonrinne puolestaan sijaitsee kes-
kelle kaupunkia, elämää ja ihmi-
siä – Tampereen yliopiston vä-
littömässä läheisyydessä. Kolmas
kampusalue, Finnmedi, on ainut-
laatuinen terveys- ja biotekno-
logia-alan osaamiskeskittymä ja
verkosto, jossa yhdistyy monitie-
teellinen, teknologinen sekä bio-
ja lääketieteellinen osaaminen. 

Yhdessä nämä kolme muodos-
tavat Tampereelle toimivan eko-
systeemin ja toimintaympäristön,

joka kokoaa yhteen koulutuksen,
tutkimuksen, yritystoiminnan se-
kä eri toimialojen osaajat ja pal-
velut. Technopolis on kasvanut
Tampereella voimakkaasti. Yhtiö
tuli kaupunkiin vuonna 2007 ja
on sen jälkeen vuosittain raken-
nuttanut omaan taseeseen uusia
toimintaympäristöjä paikallisille

yrityksille. 
Kuluneet pari vuotta ovat ol-

leet vaikeita toimialasta riippu-
matta. Technopolis selvisi taan-
tumasta kiitettävästi. Omavarai-
suusaste pysyi maltillisena ja
vuokrausaste ei laskenut alle
alan keskiarvon. Erityisesti Tam-
pereella Technopolis onnistui

saamaan rakentamispäätöksiä ja
käynnistämään merkittäviä
hankkeita – keskustaan ja Finn-
medille. Satu Eskelinen toteaa,
että huolimatta vaikeasta ajasta
on tamperelainen innovaatioym-
päristön rakentaminen on ollut
palkitsevaa ja imaissut mukaan-
sa.

Johtaja Satu Eskelinen, Technopolis Tampere:

Technopolis Tampereella
– kasvualusta ja toimintaympäristö innovatiivisille yrityksille

Satu Eskelinen
• DI
• Technopolis Oyj:n

yrityspalveluiden johtaja
• johtoryhmän jäsen.

Satu Eskelinen on toiminut konsernis-
sa vuodesta 2007 lähtien. Aiemmin hän
toimi mm. Solteq Oyj:n konsultointi- ja
teknologiayksikön yksikönjohtajana,
Elisa Oyj:n aluejohtajana ja Soon Com
Oy:n markkinointijohtajana ja toimi-
tusjohtajana.
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Kukkaispormestarit ry

Tampereen kukkaispormestarit
perustivat oman yhdistyksen vuo-
den 2002 lopussa. Yhdistyksen tar-
koituksena on Tampereen kukkais-
pormestariperinteen vaaliminen
ja yhteistoiminnassa Tampere Tun-
netuksi ry:n kanssa tamperelaisen
elinkeinoelämän tukeminen. Yh-
distys toteuttaa tarkoitustaan toi-
mimalla yhteistyössä Tampere
Tunnetuksi ry:n järjestämillä Kuk-
kaisviikoilla ja muutoinkin tuke-
malla niiden järjestämistä ja tun-
netuksi tekemistä osallistumalla
erilaisiin markkinointitapahtu- miin, kokouksiin ja neuvotteluti- laisuuksiin, julkaisemalla tiedon-

antoja ja julkaisuja, kehittämällä
kukkaispormestarien toimintaa se-
kä toimimalla muilla näihin ver-
rattavilla tavoilla. Puheenjohtaja-
na toimii ravintoloitsija SSaaaarraa  SSii--
nniivvuuoorrii, kukkaispormestari vuo-
delta 1989.

Syyskuun lopulla aiempien vuo-
sien kukkaispormestareita oli Tam-
pereen Suomalaisen Klubin vierai-
na. Keskusteluissa löysimme asioi-
ta, joita voimme yhdessä edistää
Tampereen ja Pirkanmaan hyväk-
si. Yksi kiinnostava yhteisen vai-
kuttamisen alue on myös Suomen
lipun  käytön lisääminen juhlapäi-
vinä ja juhlatapahtumissa.

Aiempia kukkaispormestareita Klubilla. Kuvassa vasemmalta Raipe
Helminen (Kukkaispormestari 2008), Maarit Tammisto (2009), Mat-
ti Hokkanen (1993), Saara Sinivuori (1989), Timo Toivonen (2004)
ja Kari Kantalainen (2001) sekä  Kari Lepistö, yhdistyksen sihteeri ja
Timo Tulosmaa, Klubin esimies. Kuva: Markku Rauhalahti

Keskittymiä satunnaisiin
kohtaamisiin ja innovaa-
tioiden synnyttämiseen

Technopolis on ennakkoluuloton
ja innovatiivinen palveluyritys ku-
ten monet sen asiakkaista. Tam-
pereella Technopolis teki uuden
päänavauksen, kun se lähti ke-
hittämään Finnmedin alueelle
puhtaasti palveluihin perustuvaa
kokonaisuutta. Finnmedi on tii-
vis ja kasvava kehitysympäristö
ja yhtenäinen kampusalue. Toi-
mintaympäristö ja eri organisaa-
tioiden läheinen sijainti luovat
puitteet luovuudelle ja tuotavil-
le ideoille. Yrityksillä on käytös-
sään ympäristö, josta löytyy
muunneltavia tiloja ja kaikki pal-
velut menestyksekkään liiketoi-
minnan kehittämiseen.

Technopolis on rakennuttanut
muutaman vuoden aikana Her-
mia 12 ja Hermia 15 rakennuk-
set, keskustaan Yliopistonrinteen
kokonaisuuden ensimmäisen vai-
heen, ja Finnmedille on käynnis-
sä silmäkeskuksen ja potilasho-

tellin rakentaminen. Kaikkiaan
Technopolis on investoinut Tam-
pereelle tähän mennessä 85,4
miljoonaa euroa. 

– Näen, että Technopoliksen
voimakas kasvu jatkuu Tampe-
reella yhdessä paikallisten kump-
panien kanssa ja pystymme ke-
hittämään lisäarvoa tuottavan,

aktiivisen ekosysteemin asiak-
kaillemme ja muille toimijoille,
toteaa Satu Eskelinen. Innovaa-
tioiden keskittymiä tulisi raken-
taa entistä tietoisemmin – sekä
fyysisesti että sisällöllisesti, ja
Technopolis tekee juuri tätä.
Tampereelle olemme pyrkineet
voimakkaasti löytämään yhteis-

työn välineitä oppilaitosten ja tut-
kimusyksiköiden suuntaan, ja nä-
en siinä paljon mahdollisuuksia,
hän jatkaa.

– Tampere on hienoa paikka
asua ja yrittää – Technopolis ha-
luaa olla mukana tarjoamassa tä-
hän mahdollisuuksia.

”Ajatus, että palve-
luiden käyttäjät
ovat niiden parhai-
ta asiantuntijoita,
tulisi valistaa toi-
minnaksi.”

Hyvä innovaatioiden ekosystee-
mi kannustaa aloitteellisuuteen
ja luovuuteen – Technopolis
tarjoaa toimintaympäristöjä,
mm. Yliopistonrinteellä, tam-
perelaisille toimijoille.
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Tampereen Suomalai-
nen klubi täyttää 120
vuotta vuonna 2011.
Klubi perustettiin syys-
kuussa vuonna 1891 toi-
mimaan suomalaisuu-
den puolesta. Vuosi
2011 on siten Klubille
juhlavuosi, jota viete-
tään monin eri juhlalli-
suuksin.

Klubin perustamisen pääjuhla
järjestetään Tampereen Yliopis-
ton auditoriossa syyskuun 22. päi-
vänä kello 15.00. Juhlakirja jul-
kistetaan tammikuussa ja juhla-

viinit otetaan käyttöön Klubin ra-
vintoloissa joulukuussa 2010.
Juhlakirja kertoo klubin toimin-
nasta suomalaisuuden hyväksi
1800-luvun lopulta alkaen vuo-
teen 2010 asti. Kirjan kirjoittaja
on Klubin johtokunnan jäsen,
hallintotieteiden tohtori PPaassii--
HHeeiikkkkii  RRaannnniissttoo. 

Tampereen evankelisluterilais-
ten seurakuntien yhteinen kuo-
ro ”Viestiveljet” järjestää Klubil-
la juhlakonsertin helmikuun 17.
päivänä. Suomalaisuus, johon
Klubi toiminnassaan pyrkii, tuo-
daan esille juhlavuoden monissa
eri tilaisuuksissa. Tavoitteena on
korostaa Klubin aatteen edellyt-
tämiä asioita. Yhteiskunnallisel-
la toiminnallaan Klubi haluaa

myötävaikuttaa siihen, että jokai-
nen Suomen lapsi voisi kasvaa
kunnolliseksi kansalaiseksi, sil-
lä vain yhtenäinen kansa voi säi-
lyttää vapautensa. 

Tampereen Suomalainen Klu-
bi korostaa, että sinivalkoinen
pääoma eli suomalainen omis-
taminen on tärkeää kansakun-
nan talouden turvaamiseksi. Klu-
bi haluaa pitää kiinni siitä, että
suomenkieli on kansakunnan yh-
teinen äidinkieli myös tulevaisuu-
dessa. Klubi kertoo, että Suomen
kansallinen kulttuuri tulee kan-
sakunnan tuntea, sillä se  on mo-
nien vuosituhansien mittaisen
kehityksen tulos ja Klubi haluaa
muistuttaa, että Suomen kansa
on saanut upean perinnön, kun

se on saanut itsenäisen ja vapaan
Isänmaan. Tämä perintö tulee
tunnistaa ja siirtää entistä ehom-
pana perässä tuleville sukupol-
ville niin, että hekin voivat elää
hyvän elämän itsenäisessä ja va-
paassa Suomessa.

Juhlavuoden teemat ovat esil-
lä myös klubihuoneiston Aaretti-
kabinetissa järjestettävässä näyt-
telyssä juhlavuoden ajan. Todet-
takoon vielä, että Puolustusvoi-
mat järjestää 12.09.2011 valta-
kunnallisen Tattoo-musiikkita-
pahtuman sekä 06.12.2011 valta-
kunnallisen paraatin Tampereel-
la.

� MMaattttii  HHookkkkaanneenn
Johtokunnan varapuheenjohtaja

Tampereen Suomalaisen
Klubin juhlavuoden
2011 ohjelma

Tampereen Suomalainen Klubi
juhlistaa 120-vuotista toimin-
taansa myös juhlaviinein. Val-
koinen Chardonnay ja punai-
nen Merlot kuuluvat chileläi-
seen Corinto-tuoteperheeseen.

Viinien maahantuoja Payumar S.A. Oy on
vuodesta 2006 lähtien keskittynyt La-
tinalaisen Amerikan viineihin, mutta tuo
maahan myös muita viinejä. Payumar avaa
marraskuussa 2010 viinin verkkokaupan,
joten yksityisillä kuluttajilla on mahdolli-
suus ostaa haluamiaan tuotteitaan suoraan
kotiovelle toimitettuna verkkokaupasta.
Verkkokaupan osoite on
www.alkoholikauppa.com. 

Juhlaviinipullojen etiketit on suunnitel-
lut Klubimme jäsen ja heraldiikan harras-
taja, metsänhoitaja MMaattttii  PPoonnssii. Juhla-
viinit esitellään jäsenkunnalle marraskuun
kuukausikokouksessa maanantaina
8.11.2010.

2011

MERLOT

2011

CHARDONNAY

Corinto Chardonnay on ulkonäöltään
vaaleankeltainen kultaisin häivähdyksin.
Tuoksu muodostuu trooppisista hedelmis-
tä, kuten persikasta ja ananaksesta. Suu-
tuntuma on pyöreän hedelmäinen ja ta-
sapainoinen. Jälkimaussa on sitrusta, jo-
ka raikastaa kokonaisuuden.

Corinto Merlot on rubiininpunainen
violetein sävyin. Siitä löytyvät luumun
ja karhunvatukan aromit ovat omalei-
maisia chileläiselle Merlot´ille. Keski-
täyteinen viini on hyvin tasapainoinen
ja siinä on pehmeät tanniinit. Viinissä
on pehmeän mausteinen jälkimaku.

Klubille juhlaviinitKlubille juhlaviinit

Tammikuussa
ilmestyvän Klubin

120-vuotisjuhla-
kirjan kanteen

tuleva kuva.
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Klubiohjelma
MMaarrrraasskkuuuu
0088..1111..22001100
Klo 18.00 Kuukausikokous(Vain
jäsenille): Maavoimien komen-
taja, kenraaliluutnantti Ilkka As-
para: Maavoimien kehittäminen
ja näkökohtia puolustusvoimien
uudistamiseen.
Maavoimien päätehtäviä ovat vas-
tuu valtakunnan maa-alueen puo-
lustamisesta, muiden viranomais-
ten tukeminen yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen turvaami-
sessa sekä vastuu kansainvälisten
kriisinhallintaoperaatioiden joh-
tamisesta ja toteuttamisesta.
Maavoimat vastaa myös maapuo-
lustuksen suorituskyvyn suunnit-
telusta, rakentamisesta, ylläpidos-
ta ja tarvittaessa sen käytöstä.
Asevelvollisuusasiat, muun muas-
sa kutsuntojen toteuttaminen, on
myös määrätty maavoimien teh-
täväksi. Lisäksi maavoimat tukee
yleishuollossa puolustusvoimien
kaikkia joukkoja ja laitoksia. Maa-
voimien suorituskyky rakentuu
neljästä tärkeästä osatekijästä;
johtamisesta, liikkuvuudesta, tu-
livoimasta ja suojasta. Kaikkia
osatekijöitä kehitetään tasaises-
ti ja varustamisessa otetaan huo-
mioon aselajikohtaiset tarpeet.
Maavoimien kehittämiskohteina
ovat viime vuosina olleet etenkin
valmiusprikaatien varustaminen
ja maavoimien tehokkaan suori-
tuskyvyn luominen. Kehittämisen
tuloksena on kolmesta valmius-
prikaatista muodostunut tulivoi-
maisia ja liikkuvia kokonaisuuk-
sia.

1199..1111..22001100
Klo 11.00 Kädentaidot 2010-mes-
sut.
It-osaamisen ohella kädentaidot
ovat arvokasta suomalaisten osaa-
mispääomaa, jolla on merkitystä
koko kansakunnan kehityksen
kannalta. Klubi tutustuu Euroo-
pan suurimpiin kädentaitomes-
suihin. Kädentaidot 2010-messut
keskittyy suomalaiseen käden
osaamiseen yli 500 osaajan voi-
min. Klubin vierailun ohjelmas-
sa messujen avajaiset ja tutustu-
minen etukäteen valittuihin,

edustaviin näyttelyosastoihin.
Messut avaa Marttaliiton toimin-
nanjohtaja Marianne Heikkilä,
juhlapuheen pitää Käsi- ja Taide-
teollisuusliitto ry:n suojelija, toh-
tori Pentti Arajärvi ja käsillä te-
kemisen hyvää tekevästä voimas-
ta puhuu sosiaalipsykologi, tieto-
kirjailija Jaana Venkula.
Ilmoittautumiset Timo Tulosmaa,
timo.tulosmaa(at)sci.fi tai 040-
7440565 viimeistään 15.11.2011.
Ilmoittautumisten perusteella
hankitaan 10 e hintainen ryhmä-
lippu (ryhmässä väh. 10 henkeä).

TTuuttuussttuummiinneenn  mmuusseeookkeesskkuuss  VVaapp--
rriiiikkiinn  nnääyytttteellyyiihhiinn
HUOM! Aiemmin ilmoitettu ajan-
kohta (25.11) muuttuu. Vierailu
Vapriikkiin toteutetaan myöhem-
min ilmoitettavana ajankohtana.

JJoouulluukkuuuu
0066..1122..22001100
Klo 12.00 Kunniakäynti ja seppe-
leenlasku Kalevankankaan san-
karihaudalla.
Tilaisuuden järjestää Tampereen
Kansalaisjuhlatoimikunta. 

0066..1122..22001100
Klo 13.00 Tampereen Suomalai-
sen Klubin itsenäisyyspäivälounas
Varaukset klubiravintolasta. 

2200..1122..22001100
Klo 18.00 Kuukausikokous ja klu-
bin syyskokous (Vain jäsenille):
Yleisradion toimitusjohtaja Lau-
ri Kivinen: Yleisradion menestyk-
sen kulmakivet.
98% suomalaisista seuraa Ylen tv-
tai radio-ohjelmaa tai nettiä jo-
ka viikko. Päivittäin Ylen palvelu-
ja käyttää 83 % suomalaisista. Yk-
si pitää uutisista, toinen urheilus-
ta, kolmas kulttuurista. Tv-mak-
sun hinta vuoden 2010 alusta on
63 senttiä päivässä ja 19,25 euroa
kuukaudessa. Sillä saa laajan pa-
ketin ohjelmia ja palveluita, jois-
ta on varaa valita. Samalla sum-
malla saisit reilun puoli litraa
maitoa päivässä. Ylellä on neljä
tv-kanavaa, kuusi radiokanavaa,
teksti-tv, mobiilipalvelut ja inter-
netin yle.fi. Yle ei päätä rahoituk-

sestaan itse, vaan rahoitustavan
ja määrän päättää eduskunta. Tv-
maksu on tavallisin tapa rahoit-
taa yleisradiotoimintaa Euroopas-
sa. Suomalaiset maksavat Pohjois-
maiden pienintä tvmaksua. 75 %
kotimaisesta tv-ohjelmistosta on
Ylen tuottamaa. Radiossa Ylen
osuus kotimaisesta toimitetusta
ohjelmasta on 90 %. Lisäksi Yle
hankkii valikoituja ohjelmia kaik-
kialta maailmasta, viime vuonna
62 maasta. Ylellä on toimituksia
25 paikkakunnalla Hangosta Uts-
joelle. Alueellista ohjelmaa teh-
dään radioon, televisioon ja net-
tiin. Tuloksena on paikallisia kuu-
lumisia ja uutisia. 

TTaammmmiikkuuuu  
1177..11..22001111
Klo 18.00  Kuukausikokous (Vain
jäsenille): Kansanedustaja Harri
Jaskari: Suomen menestyksen as-
kelmerkit.

2277..11..22001111
Klo 18.00 Tervetuloa Suomalai-
seen Klubiin. Uusien jäsenten il-
ta. Klubin toimijat esittelevät
klubin toimintaa ja tiloja. Kahvi-
tarjoilu. Kokoontuminen ravin-
tolassa.

Ilmoittautuminen Seppo Lehti-
nen, susisepe(at)gmail.com, tai
044-3773870.

3300..11..22001111
Klo 15.00 Tammisunnuntain kirk-
kojuhla Tuomiokirkossa.
Tammisunnuntain kirkkojuhlaa
vietetään Vapaussodan alkamisen
muistoksi. Tilaisuuden järjestää
Vapaussodan Tampereen Seudun
Perinneyhdistys ry

HHeellmmiikkuuuu
1144..22..22001111
Klo 18.00 Kuukausikokous

1177..22..22001111
Klo 18.30 Viestiveljet-kuoron kon-
sertti Marskin salissa.

MMaaaalliisskkuuuu
0055..0033..22001111
Klo 15.00 Wolfgang Amadeus Mo-
zart: Taikahuilu (Ensi-ilta).
Tampereen Oopperan kevään
2011 produktion ensi-ilta. Ooppe-
ra esitetään suomeksi. Ohjaus
Tuomas Parkkinen.
Huomaathan myös oopperaillan
28.10.2010 klo 18.00, jolloin ohjaa-
ja kertoo produktiostaan.
Liput väliaikatarjoiluineen 
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Ruutiukot

Golf
Golfkerho odottelee uutta peli-
kautta. Raportti golfista sivulla
15.

GGoollff--ttooiimmiikkuunnttaa::
Puheenjohtaja Veijo Sinkkonen,
veijo.sinkkonen(at)pp.inet.fi,

040-511 1010; jäsenet: Markku
Huostila, Jyrki Mantila ja Tapio
Nikkari.

Kirjallisuusillat esittelevät Suo-
men itsenäisyyden ajan ja vä-
hän varhaisemmankin ajan his-
toriaa nykytutkijoiden ja -kirjai-
lijoiden välityksellä. 

1155..1111..11001100  klo 18.00
Valtiotieteen tohtori Jukka
Tarkka: Max Jacobson. Kylmän
sodan diplomaatti.

1144..1122..22001100 klo 18.00 Maisteri
Kyllikki Helenius: Cher Ma-

rechal – Chere Madame. Mar-
salkka Mannerheimin ja rouva
Andree von Nottbeckin kirjeen-
vaihto vuosina 1941-1951.

KKiirrjjaannmmeerrkkkkii--kkeerrhhoonn
ttooiimmiikkuunnttaa::
Puheenjohtaja Inkeri Haarla-
Kettunen, inkeri.haarla-kettu-
nen(at)pp.inet.fi, 0500-159 158;
jäsenet: Hannu Jokiluoma, Ti-
mo Tulosmaa ja Mikko Turu-
nen.

Kirjanmerkki

Näyttelyt
Tampereen Suomalaisen Klu-
bin Pyynikki-kabinetissa on
esillä 26. marraskuuta saakka
Klubin jäsenen arkkitehti Pent-
ti Turusen näyttely “Akvarelle-
ja”. Turusen akvarellien aiheina
ovat luonto sekä hänen ammat-
tiinsa liittyen myös rakennuk-
set. Näyttely liittyy sarjaan
Ruutiukkojen harrastuksia.
“Akvarelleja”- näyttely on
avoinna Pyynikki-kabinetissa

maanantaista perjantaihin lou-
nasaikaan klo 11-14 ja muulloin
sopimuksen mukaan. 

Joulukuun alusta tammikuun
loppuun on Pyynikki-kabinetis-
sa niin ikään Ruutiukkojen har-
rastuksia -sarjaan kuuluva tek-
niikan tohtori Matti Katajan
näyttely “Valokuvaus harrastuk-
sena”. LLoouunnaasskkookkoouukksseett  mmaaaannaannttaaii--

ssiinn  kklloo  1122..0000

MMaarrrraasskkuuuu  
0011..1111..22001100 Lounas ja esitelmä
Dosentti Minna Saarelma: Kan-
sallisuusaatteen vaikutus suo-
malaisiin etu- ja sukunimiin. 

0088..1111..22001100 Lounas ja esitelmä
Dosentti Heikki Roiko-Jokela:
Suomalaisuus ja heimotyö
AKS:n ideologiassa. 

1155..1111..22001100 Lounas ja filmi
Ruutiukkoveli Matti Ponsi: Kat-
kennut kalpa. Sotainvalidien
Veljesliitto 70 vuotta. DVD-fil-
mi. 

2222..1111..22001100 Lounas ja esitelmä:
Aihe: Pirkanmaan metsät ja

metsätalous. Ajankohtaiskat-
saus.

2299..1111..22001100 Ruutiukkojen jou-
lulounas avec.

JJoouulluukkuuuu  
0066..1122..22001100 Ei kokousta. Klu-
billa itsenäisyyspäivän lounas.

1133..1122..22001100 Lounas. Ei esitel-
mää, filmiesitys.

RRuuuuttiiuukkoott--ttooiimmiikkuunnttaa::  
Sadanpäämies Vesa Rinkinen,
rinkiset(at)kotiposti.net, 0400-
238 391; ruutisihteeri Markku
Rauhalahti, rauhalahti(at)kol-
umbus.fi, 050-68 980; jäsenet:
Jorma Kotisaari, Olavi Suvitie,
Pentti Turunen ja Pertti Ylätu-
pa. 

MMaarrrraasskkuuuu  
1199--2211..1111..22001100 YT-klubien se-
niori SM-kisat Kouvolassa 

JJoouulluukkuuuu  
1122..1122..22001100 Kinkkukärri 
1155..1122..22001100 Kinkkukärri

Kotkassa pidettiin keväällä Kai-
sa-biljardin ensimmäiset MM-
kilpailut. Osanottajia oli 134
kuudesta maasta. Klubiltamme
oli mukana Mika Lehtimäki, hä-
nen sijoituksensa oli 13. Hienoa!

Ensi vuoden pelit alkavat 12.
tammikuuta

BBiilljjaarrddiittooiimmiikkuunnttaa::  
Puheenjohtaja Rauno Pulli,
rauno.pulli(at)elisanet.fi,
(03)344 1534; sihteeri Anssi
Syrjänen,
olgotti(at)hotmail.com; jäse-
net: Jyri Borgenström, Päivö
Iso-Herttua, Mika Juoperi, Sep-
po Leskinen ja Seppo Nyrjä.

Biljardi

Porvoon syksyä, Pentti Turunen.

96 e/hlö. Varaukset timo.tu-
losmaa(at)sci.fi tai 040-7440565
viimeistään 15.12.2010.

HHuuhhttiikkuuuu
2233--3300..44..22001111
Pääsiäisristeily Reinillä. Jokiris-
teily m/s Swiss Diamondilla (***)
Amsterdamista Baseliin reitillä
Amsterdam-Utrecht-Dusseldorf-
Köln-Alken-Rudesheim- Heidel-
berg-Strabourg-Basel. Pysähty-
mispaikoissa retkiä tutustumis-

kohteisiin. Hytit yläkannen 2 h
hyttejä, joissa suihku ja wc, hius-
tenkuivaaja ja tallelokero. Aluk-
sessa lounge, ravintola, baari, au-
rinkokansi. Sisätilat ilmastoidut.
Täyshoitohinta Helsingistä Hel-
sinkiin lentoineen 2 155 e/hlö.
Risteilyoperaattori Kristina Crui-
ses, jonka risteilyvieraiden käy-
tössä koko alus on.
Lisätiedot ja varaukset Timo Tu-
losmaa, timo.tulosmaa(at)sci.fi
tai 040-7440565.
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Klubinaiset
Klubinaisten vapaamuotoiset,
omakustanteiset lounaat Klu-
billa:
1188..1111..22001100 klo 12 lounas

KKlluubbiinnaaiisseett--ttooiimmiikkuunnttaa::
Puheenjohtaja Kristiina Jaatinen,

kristiina.jaatinen(at)tamperee
nkauppakamari.fi, 
040-505 1999; jäsenet:
Jaana Jääheimo, Helena Perälä
ja Maarit Vähäsaari.

Keskiviikkokerho
Kokoontumiset
keskiviikkoisin klo 12;
marras-joulukuussa:
10.11., 24.11., 8.12. ja 22.12.

KKeesskkiivviiiikkkkookkeerrhhoonn  ttooiimmiikkuunnttaa::
Kerhomestari Seppo Leskinen,
sepe1(at)elisanet.fi, 
050-581 2233; jäsen: Seppo Leh-
tinen.

Edesmenneet

Kuula-Mäntynen, Eeva Jokinen, Irene
Lepistö, Pentti Leskinen, Helena
Luotonen, Eino Lehtinen, Markku
Terho, Pekka Uusitalo, Heikki

Merkkipäivät
Merkkipäivät 1.11.2010-31.3.2011

Arvoisat jäsenet! Julkaisemme lehdessä Klubin jäsenten seuraavan
puolen vuoden aikana tulevien merkkipäivien luettelon. Mahdolli-
set julkaisukiellot ja lisämaininnat pyydetään jäsenkirjuri Seppo
Lehtiselle puh. 044-3773870; susisepe(at)gmail.com viimeistään

edeltävän tammikuun tai syyskuun kuluessa.

Uudet jäsenet

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1155..0022..22001100
Jarmas, Ilkka
Karppinen, Hannu
Laalahti, Seppo

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1155..0033..22001100
Iivonen, Onni
Kivitila, Riitta
Liljeroos, Jyrki
Rautanen, Kimmo
Saarela, Kristiina
Seppälä, Markku
Vetola, Hannu
Vetola, Teija

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1122..0044..22001100
Arpiainen, Riitta-Liisa
Helin, Matti

Kantelinen, Olavi
Minkkinen-Poikolainen, Silja

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  0055..0055..22001100
Miettunen, Risto
Roine, Reima

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1133..0099..22001100
Karhumäki, Pekka
Koski, Kirsi
Merikoski, Hannu
Paldanius, Pekka
Perttula, Jouni
Satama, Aarne
Siekkinen, Veli
Suonio, Jorma
Toiminen, Rainer
Vuojolainen, Tuomo
Yli-Mäenpää, Antti

Tampereen Suomalaiseen Klubiin on ajalla
15.02.-13.09.2010 otettu seuraavat uudet jäsenet

Klubin tietoon ovat tulleet seuraavien jäsenten
poismenot ajalla 01.02.2010 - 13.09.2010.

9900  vvuuoottttaa::
Aarre Mattinen 31.01.-11
* matkoilla

8855  vvuuoottttaa::
Toivo Lagus 18.11.-10
Paavo Tommola 18.12.-10
Aarno Karusto 23.01.-11
* matkoilla
** muistamiset Klubin kehittä-
misrahastoon 114630-585924 
Pentti Marttila 21.03.-11

8800  vvuuoottttaa::
Urho Riihikoski 06.12.-10
Timo Siukosaari 04.01.-11
* perhepiirissä
** muistamiset Klubin kehittä-
misrahastoon 114630-585924
Jyri Borgenström 14.01.-11
Pertti Ylätupa 02.03.-11
*matkoilla
Jarmo Visakorpi 08.03.-11
Antti Siren 11.03.-11
Seppo Lehmuskallio 13.03.-11

7755  vvuuoottttaa::
Pentti Saari 07.11.-10
* perhepiirissä
Heikki Harala 08.12.-10
Sakari Talja 03.01.-11
Arto Keski-Mäenpää 13.01.-11
Matti Heinivaho 20.01.-11
Kauko Ihantola 04.03.-11
Karri Timgren 13.03.-11

7700  vvuuoottttaa::
Pekka Mäkynen 02.11.-10
Marja-Liisa Löyttyniemi 05.11.-10
* matkoilla
Pasi Alho 24.11.-10
* matkoilla
Raimo Sillanpää 26.12.-10
Martti Määttänen 10.02.-11
Walde Laurikainen 08.03.-11
* matkoilla
Kari Sillantaka 11.03.-11
Niilo Tolmunen 16.03.-11
Asko Malmivuo 25.03.-11

6600  vvuuoottttaa::
Pekka Salminen 19.12.-10
Olli Mäkinen 05.02.-11
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Viime talven ja kesän aikana talo,
jossa Tampereen Suomalainen Klu-
bi omistaa toimitilansa, “pesi kas-
vonsa” perusteellisesti. Vuonna
1962 valmistuneessa Asunto Oy Hä-
meenpohjan talossa Tampereen
Puutarhakadun ja Kuninkaanka-
dun kulmauksessa tehtiin mittava
julkisivuremontti – mm. ikkunat
korjattiin, seinät maalattiin ja teh-
tiin muita rakennemuutoksia. Klu-
bin juhlasali Marskin sali sijaitsee
tämän lehtemme kansikuvassa va-
semmalla näkyvässä matalammas-
sa osassa sekä ravintola, kabinetit
ja muut tilat toisessa ja kolmannes-
sa kerroksessa ikkunat Puutarha-
kadulle tai Kuninkaankadulle päin.

Remontti ajoittui sopivasti Klu-

bimme 120-vuotisjuhlien alle. Kel-
paa tässä Klubin asua ja vieraiden-
kin tulla.

Tampere- ja
Tammerkoski -kabinetit

Kaksi Klubin kabineteista on ni-
metty uudelleen. Entinen Aaltonen
toisessa kerroksessa on nyt Tampe-
re ja entinen Aaretti kolmannessa
kerroksessa on nyt Tammerkoski.
Uudet nimet ovat linjassa aiemmin
nimettyjen Pirkanmaa-, Näsijärvi-,
Pyhäjärvi- ja Pyynikki -kabinettien
kanssa. Tammerkoski-nimen saa-
nut kabinetti remontoitiin ja kalus-
tettiin uudelleen kesän aikana.

Tammerkosken seinällä on näyttelytaulusto, joka kertoo Klubimme
aatteesta, arvoista, tavoitteista ja toiminnasta. Kannattaa poiketa
katsomassa.

Uudistuksia Klubin talossa ja huoneistossa
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9ov u o t t a

Suomessa on kansalli-
sen liikuntatutkimuksen
mukaan aikuisväestön
keskuudessa 113 000
golfin harrastajaa, ja ti-
laston mukaan juniori-
golfareita on yli 18 000.
Golfin suosio on siis li-
sääntynyt. Suhteellisesti
harrastus on kasvanut
nopeimmin yli 66-vuo-
tiaiden keskuudessa.

Golfin yhtenä vahvuutena on Suo-
men Golflehden mukaan vahva
terveysaspekti. Golfseuroja Suo-
messa on 129, monella niistä
useampia kenttiä. Tampereen seu-
dulla on kahdeksan golfkenttää ja
ainakin pari uutta suunnitteilla. 

Tampereen Suomalaisen Klu-
bin (TSK) jäsenistä on jo 90 il-
moittanut harrastavansa golfin
pelaamista, ainakin heillä on pe-
laamiseen oikeuttava green card.
Vaikka Klubin jäsenkunnan kes-
ki-ikä on suhteellisen korkea, ja
golfareidenkin keski-ikä 67 vuot-
ta, ei harrastajien määrää sovi ih-
metellä, sillä onhan tutkimusten
perusteella osoitettu golfin pelaa-
misen antavan terveyttä ja lisä-
vuosia. Onkin sanottu, ettei kos-
kaan ole liian myöhäistä aloittaa
golfin pelaamista. Eräiden koke-
musten mukaan golfin ”itämisai-
ka” voi olla jopa kymmenen vuot-
ta, mutta kun innostus iskee, niin

mukaan vaan. Valmisteilla on
green gard -uudistus, joka ilmei-
sesti tulee helpottamaan golfin
aloittamista. 

TSK:n golfmestaruudesta on nyt
pelattu 14 kertaa, osanottajien
määrä on vaihdellut vuosittain
kahdenkymmenen kahta puolta.
Tänä vuonna oli mukana 28 jäsen-
tä, kilpailut pidettiin toista ker-
taa Tammer-Golfin kentällä. Kil-
pailun tulokset julkaistiin syys-
kauden 2010 Ohjelmatiedottees-
sa.

Golfkilpailuihin voivat osallis-
tua kaikentasoiset pelaajat, sillä
golfin erikoinen tasoitusjärjestel-
mä antaa mahdollisuuden myös

vähemmän pelanneille päästä hy-
viin tuloksiin. Tämänkin vuoden
mestaruudesta pelanneiden peli-
tasoitukset vaihtelivat 10-36 välil-
lä.

Klubin golfmestaruuskilpailu-
jen lisäksi on vuosittain osallistut-
tu vaihtelevalla menestyksellä val-
takunnallisiin Yhteistoimintaklu-
bien SM-golfmestaruuskilpailui-
hin eri puolilla Suomea. Joukku-
eet tähän valtakunnalliseen kil-
pailuun valitaan omien mesta-
ruuskilpailujen perusteella. Tä-
män vuoden kilpailut järjesti Ou-
lun Suomalainen Klubi Virpinie-
men Golfkentällä Haukiputaalla,
jossa TSK:a edusti joukkue AAaarrnnoo

RRaaiittttiillaa ja KKaalleevvii  RRiiiippppaa. Muka-
na oli 32 joukkuetta ja TSK:n jouk-
kueen sijoitus oli 7.

Golfin positiivisten vaikutusten
vuoksi on tarkoitus kehittää tätä
harrastusta myös TSK:n jäsenten
hyväksi. Klubin golftoimikunta on
päättänyt suorittaa otantakyselyn
nykyisten golfareiden näkemyk-
sistä, miten kehittämistä tulisi
heidän mielestään jatkaa. Kysely
suoritetaan sähköpostin avulla
syksyn aikana ja siitä kerrotaan
aikanaan Klubin jäsenille. 

� VVeeiijjoo  SSiinnkkkkoonneenn
Golftoimikunnan puheenjohtaja

Golfinpelaajien määrä lisääntyy

Golf-avaus 15.6.2010. Heikki Ylinen, Esko Penttilä, Hannus Hemanus ja Reijo Lairto
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Tarton rauha oli ja on merkittä-
vä, olihan se ensimmäinen itse-
näisen Suomen tekemä rauha.
Samalla se on ainoa rauhamme,
joka syntyi neuvotellen – toisin
kuin talvi- ja jatkosodan jälkeen
tehdyt rauhat Moskovassa ja Pa-
riisissa, jotka olivat enemmänkin
sanelurauhoja. Monen aikalaisen
mielestä Tarton rauha oli kuiten-
kin häpeällinen, mitä nykypäivän
näkökulmasta voi ehkä olla vai-
kea ymmärtää.

Suomen ja Neuvosto-Venäjän
väliset rauhanneuvottelut Tartos-
sa alkoivat kesäkuussa 1920. Ta-
savallan presidentti K. J. Ståhl-
bergin nimittämässä seitsenhen-
kisessä valtuuskunnassa oli kaik-
kien silloisten eduskuntapuoluei-
den edustus. Rauhanvaltuuskun-
taa johti kokoomuslainen J. K.
Paasikivi. 

Neuvottelujen ongelmallisin

kysymys oli itärajan kulku. Ongel-
ma ei ollut pelkästään Suomen ja
Neuvosto-Venäjän rauhanvaltuus-
kuntien välinen, vaan myös Suo-
men valtuuskunnan sisäinen.
Suomalaiset yrittivät kyllä löytää
ratkaisun ongelmaansa ennen
neuvottelujen aloittamista, mut-
ta Itä-Karjalan kohtalo jakoi rau-
hanvaltuuskunnan porvarit ja so-
sialistit eri leireihin. Sosialide-
mokraateille riittivät autonomian
aikaiset rajat, mutta porvarillis-
ten puolueiden toiveena olivat
luonnolliset ja helpommin puo-
lustettavat rajat. Laajimmillaan
tämä tarkoitti rajalinjausta Laa-
tokka – Syväri – Äänisenmeri. 

Paasikivi muokkasi valtuus-
kunnan minimiohjelmaksi komp-
romissin: Repolan ja Porajärven
karjalaisille neuvoteltaisiin va-
paus päättää kansanäänestyksel-
lä siitä, kuuluako Suomeen vai

Neuvosto-Venäjään. Neuvosto-Ve-
näjä valmistautui neuvotteluihin
alusta alkaen tiukkaa linjaa vetä-
en. Bolshevikit perustivat aivan
rauhanneuvottelujen alla Karja-
lan työkansan kommuunin, joka
käytännössä teki tyhjäksi suoma-
laisten vaateen kansanäänestyk-
sen järjestämisestä Itä-Karjalas-
sa. 

Samaan aikaan, kun rauhan-
neuvotteluja käytiin, puna-armei-
ja valtasi puolalaisilta Ukrainan
Kiovan takaisin, ja puolalaiset pe-
räytyivät satoja kilometrejä. Ko-
ko Puola näytti luhistuvan. Suo-
men kannalta epäedullinen ase-
telma kääntyi kuitenkin kertahei-
tolla, kun Puola alkoi menestyk-
sellisen vastahyökkäyksen, ja pu-
na-armeijan joukot kääntyivät se-
kasortoiseen pakoon ja olivat elo-
kuun loppuun mennessä Puolan
rajojen ulkopuolella.

Saladiplomatiaa
Paikallaan junnanneet neuvotte-
lut keskeytettiin heinäkuun puo-
livälissä kahdeksi viikoksi. Aloi-
te oli neuvosto-osapuolen teke-
mä, ja syynä oli mahdollisesti rau-
hanvaltuuskunnan sosiaalide-
mokraattisen jäsenen Väinö Tan-
nerin harjoittama salainen dip-
lomatia, josta Paasikivi oli tietoi-
nen. Tanner oli tympääntynyt
Suomen ulkopoliittisen johdon
tinkimättömään linjaan ja halu-
si vauhdittaa neuvotteluja paljas-
tamalla vastapuolelle suomalais-
ten kuvioita. Keino oli arvelutta-
va, hyvin lähellä maanpetoksel-
lista toimintaa, mutta Tannerille
talousmiehenä merkitsivät talou-
delliset seikat enemmän kuin
aluekysymykset. Jatkoneuvotte-
luissa bolshevikkien olikin help-
po käyttää suomalaisen valtuus-
kunnan sisäistä hajanaisuutta hy-

Filosofian tohtori Jussi Niinistö:

“Tarton rajat olisivat
voineet olla Suomelle
huomattavasti edullisemmat”

Tarton rauhanneuvottelujen Suomen valtuuskunta. Eturivissä vasemmalta Frey, Voionmaa, Venno-
la, Paasikivi, Walden, Kivilinna ja Tanner. Kuva teoksesta Itsenäistymisen vuodet 1917-1920, osa 3.

Vaikka nykypäivänä
Tarton rauha vaikuttaa
hyvinkin edulliselta ja
joillekin ehkä ainoalta
oikealta, ei sen syntymi-
nen faktisesti ollut suo-
malaisen valtiotaidon
mestarinäyte. Suomi tin-
ki enemmän kuin Neu-
vosto-Venäjä. Lopulta
Suomi joutui tinkimään
minimivaatimuksistaan-
kin, totesi filosofian toh-
tori Jussi Niinistö esitel-
mässään Tampereen
Suomalaisen Klubin
Ruutiukkojen lounasko-
kouksessa 11. lokakuu-
ta. Esitelmän aihe oli
mitä ajankohtaisin, sil-
lä kolme päivää myö-
hemmin tuli kuluneeksi
90 vuotta Tarton rau-
hansopimuksen allekir-
joituksesta. Tarton rau-
hansopimus allekirjoi-
tettiin 14.10.1920.
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väkseen. Bolshevikeillä oli yhte-
näinen julkisivu kaiken aikaa. 

Presidentti Ståhlberg kielsi
valtuuskuntaa neuvottelemasta
vanhan suomalaisen valtioalueen
luovuttamisesta Petsamon vas-
tineeksi. Samaa periaatetta kan-
natti hallituksen enemmistö.
Paasikivi oli eri mieltä. Hän esit-
ti ajatuksen sekä Petsamon että
Repolan ja Porajärven hankkimi-
sesta Suomelle. Kaksoispitäjien
vastineeksi hän esitti taloudelli-
sia ja alueellisia hyvityksiä, eräi-
den Suomenlahden saarten lisäk-
si Kuokkalan venäläistynyttä
mutkaa Kannakselta. 

Neuvottelujen jo ollessa kat-
keamaisillaan Tanner otti jälleen
salayhteyden vastapuoleen ja eh-
dotti Repolan ja Porajärven vaih-
tamista Petsamoon, jos venäläi-
set luopuvat Kannasta ja Suo-
menlahden saaria koskevista vaa-
timuksistaan. Näin tapahtuikin.
Suomen valtuuskunta hyväksyi 7.
syyskuuta Neuvosto-Venäjän eh-
dotuksen. 

Suomalaisille aktivisteille ja
heimosotureille Tarton rauhan-
sopimus oli häpeärauha eritoten

siksi, että Repolasta ja Porajär-
vestä luovuttiin. Oliko käynyt
niin, että Suomi ensin houkutte-
li lupauksillaan karjalaiset huo-
maansa ikään kuin pantiksi neu-

votteluja varten ja sitten vaihtoi
heidät taloudellisesti arvokkaam-
maksi katsomaansa siivuun Jää-
meren rantaa? Tannerin saladip-
lomatia paljastui suurelle yleisöl-
le vasta vuonna 1949 Tannerin
julkaistua muistiinpanoihinsa
varsin rehellisesti pohjautuvan
kirjan nimeltä Tarton rauha. 

Kohtuuvaatimuksilla
saatiin vähemmän

Suomen rauhanvaltuuskunnan
yleinen virhe oli, että he ajatte-
livat kohtuulliset vaatimukset
esittämällä saamaan vastapuolen
suostuvaisemmaksi kohtuulli-
seen rauhaan. Neuvosto-osapuo-
li kuitenkin piti itsestään selvä-
nä sitä, että Suomi iskisi heti
alussa pöytään enimmäisvaati-
mukset – nimenomaan neuvotte-
lutaktisista syistä. 

Vaatimattomuus ja vilpittömyys
ovat perinteisiä suomalaisia hy-
veitä. Ne ovat kuitenkin huonoja
pelikortteja kansainvälisessä dip-
lomatiassa, jossa ne muuttuvat
helposti naiiviudeksi ja sinisil-
mäisyydeksi. Suomen nuori dip-

lomatia ei neuvottelujen loppu-
suoralla ottanut edes harhautus-
mielessä yhteyttä puolalaisiin, jo-
ten bolshevikkien ehkä eniten
pelkäämä valttikorttikin jäi käyt-
tämättä.

Puheet liian edullisesta tai
mahdollisimman edullisesta rau-
hasta on nähtävä anakronismina,
toisen maailmansodan jälkeisen
tilanteen synnyttämänä jälkivii-
sautena – ehkä myös yhtenä suo-
mettumisen monista ilmentymis-
tä, sillä rajat olisivat todellakin
voineet olla Suomelle huomat-
tavasti edullisemmat. 

Kysymykseen ”Kuinka paljon
edullisempia?” vastaaminen on
jossittelua, mutta vertailu Viron,
Latvian ja Puolan samana vuon-
na tekemiin, alueellisesti ja ta-
loudellisestikin varsin edullisiin
rauhansopimuksiin antaa suun-
taa. Kuitenkin Tarton rauha on
muistamisen arvoinen. Se on
merkittävä ennen muuta siksi, et-
tä se on ensimmäinen itsenäisen
Suomen tekemä rauha. Se päät-
ti virallisesti Vapaussodan. 
� Tiivistelmä:
MMaarrkkkkuu  RRaauuhhaallaahhttii

Filosofian tohtori Jussi Niinistö
on Maanpuolustuskorkeakou-
lun sotahistorian ja Helsingin
yliopiston Suomen historian
dosentti sekä Vapaussoturi-leh-
den päätoimittaja. Hänen tuo-
tantonsa käsittelee etenkin
Suomen aktivismin ja itsenäis-
tymisen ajan sota- ja henkilö-
historiaa.
Kuva: Markku Rauhalahti
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Kuvasatoa Klubin toiminnasta

Helsingin Suomalaisen Klubin kuoro Tampereen Yliopiston juh-
lasalissa III.

Musiikkia!Ruovesi-tapahtuman konsertti Pekkalan kartanossa oli
loistava.

Talvisodan päättymispäivänä Ruutiukot kävivät Talvisodan hen-
ki -patsaalla.

Professori Martti Häikiö keräsi kosolti kir-
jan ostajia ja nimikirjoituksen kerääjiä.

Ruutiukkoja matkusti lottien kanssa Sota-
veteraanien X Laulujuhlaan Helsinkiin.

Suomalaisen Klubin ja Kauppaseuran väet
skruuvipöydän ääressä.

Jean Sibeliuksen jalanjäljillä Wienissä ollut ryhmä vieraili myös
Gesellschaft Musikvereinin konserttisalissa Wienin Filharmonik-
kojen vieraana.
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TAMPEREEN MESSUT OY
Ilmailunkatu 20, PL 163, 33901 Tampere

puh. 0207 701 200, fax 0207 701 201
Asiakaspalvelu, puh. 0207 701 222

asiakaspalvelu@tampereenmessut.fi

www.tampereenmessut.fi

MESSUOHJELMA 

Kevät 2011
Helmikuu SÄHKÖVERKOT
2.–3.2.  Sähköverkkojen ammattimessut 
Helmikuu TIETOVERKOT
2.–3.2. Tele- ja tietoverkkojen ammattimessut
Helmikuu ASTA RAKENTAJA
11.–13.2.  Rakentamisen ja asumisen messut
Helmikuu KERÄILY
11.–13.2.  Keräily-, antiikki- ja taide-esineiden messut 
Helmikuu REKRYTORI
16.2.  Työnantajien ja -hakijoiden kohtaamispaikka
Maaliskuu SPORTEC
24.–25.3.  Liikuntapaikkojen ammattimessut 
Maaliskuu GREENTEC
24.–25.3. Viheralueiden ammattimessut 
Maaliskuu GYMTEC
24.–25.3. Kuntoliikunnan ammattimessut 
Maaliskuu FYSIOTEC
24.–25.3. Fysioterapian ammattimessut
Huhtikuu HEVOSET
8.–10.4.  Hevosalan ammatti- ja harrastemessut

Syksy 2011
Syyskuu ALIHANKINTA
13.–15.9.  Teollisuuden alihankinnan ammattimessut 
Syys–Lokakuu ASTA Koti
30.9.–2.10.  Kodin kunnostamisen ja uudistamisen messut 
Lokakuu ELINTARVIKETEOLLISUUS
26.–28.10.  Elintarviketeollisuuden ammattimessut 
Lokakuu FINNCLEAN
26.–28.10.  Puhtausalan kansainväliset ammattimessut
Marraskuu SUOMEN KÄDENTAIDOT
18.–20.11.  Käsi- ja taideteollisuusmessut 
Marraskuu KIVI & KORU
18.–20.11.  Kansainväliset kivi- ja korumessut M
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Tampereen Messu- ja Urheilukeskusiminnasta

Klubin naisia ja taustalla miehiä lokakuun alussa Tampereen yli-
opiston maisteriputkessa.

Klubilaiset kävivät kesäkuussa ihastelemassa Metsämuseo Luston
näyttelyitä Punkaharjulla.

Puolustusvoimien varusmiessoittokunta panee parastaan Hamina
Tattoossa 2010.

Ulkopoliittisen Instituutin johtaja Teija Tiilikainen esitelmöi klu-
billa maaliskuun kuukausikokouksessa.
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Selekta Capital
Yksi sopimus – monta sijoitusta
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Selekta Capitalin myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, joka myy Selekta Capitalia asiamiehenään toimivan Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreiden ja
oman myyntiorganisaationsa kautta.

Teemme sen mahdolliseksi

Tampereen alueen konttorit
nordea.fi
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